
 
 

 

 "أمد"بالغ مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادات الماجستير المندرجة في نظام 
 2023-2022بعنوان السنة الجامعية 

    يعلم عميد كلية العلوم بصفاقس عن فتح مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادات الماجستير المندرجة في نظام أمد بعنوان السنة  
من  الشهادات  المقبولة  للترشح   ، وغيرها" مدأ"  في نظام الوطنية لإلجازة بالنسبة لحاملي الشهادة 2023 - 2022الجامعية 

 : للمناظرة المعنية، وذلك حسب المعطيات التالية

ماجستير بحث - 1

 اإلختصاص رمز اإلجازات المطلوبة

 فً الكٌمٌاءاإلجازة *
 
اإلجازةفً الفٌزٌاء *

 والكٌمٌاء

MRC 

ماجستٌر البحث فً الكٌمٌاء 
 (الكٌمٌاء الالعضوٌة/ الكٌمٌاء العضوٌة: إختصاص)

Mastère de Recherche en Chimie 

(Spécialités: chimie organique / chimie inorganique) 

فً علوم اإلجازة *
األحٌاء 

اإلجازة فً علوم الحٌاة *
والمحٌط 

اإلجازة فً *
 االبٌوتكنلوجً

MRBMCB 

: إختصاص)ماجستٌر البحث فً  البٌولوجٌا الجزٌئٌة والخلوٌة والتقنٌات الحٌوٌة 
 ( الجٌنوم والبرٌتومٌات/ البٌوتكنولوجٌا النباتٌّة/البٌوتكنولوجٌا المٌكروبٌّة

Mastère de Recherche en Biologie Moléculaire, Cellulaire 
et Biotechnologie.  

(Spécialités: biotechnologie microbienne/ 
Biotechnologievégétale/Génomique et protéomique)   

فً علوم اإلجازة * 
األحٌاء 

فً علوم الحٌاة اإلجازة *
والمحٌط 

االجازة فً علوم * 
 الحٌاة واالرض

 البٌوتكنلوجٌااإلجازةفً*

MRBOPE 

ماجستٌر البحث فً بٌولوجٌا الكائنات، المجتمعات والبٌئة 
التنوع البٌولوجً / التنوع البٌولوجً ودٌنامٌكٌة المجموعات النباتٌة : إختصاص)

 (الصحة والبٌئة / للنظم االٌكولوجٌة المائٌة  

 Mastère de Recherche en Biologie des Organismes, des 
Populations et Environnement 

( Spécialités: Biodiversité et Dynamique des Populations 
Végétales / Biodiversité des Ecosystèmes Aquatiques 
/ Santé et Environnement) 

فً الفٌزٌاء اإلجازة *
و الفٌزٌاءفًاإلجازة *

 الطاقة
االجازة فً فٌزٌاء *

 المواد
 الفٌزٌاء اإلجازةفً*

 والكٌمٌاء

MRP 

ماجستٌر البحث فً فٌزٌاء المادة المكثفة 
 (الفٌزٌاء  واألكوستٌك/ المواد والنانو هٌاكل: إختصاص)

Mastère de Recherche en Physique des 
Milieux Condensés  

(Spécialités: Matériaux et nanostructures/Physique et 
acoustique) 

 جامعة صفاقس

 كلية العلوم بصفاقس



اإلجازة فً * 
الرٌاضٌات األساسٌة 

اإلجازةفً الرٌاضٌات * 
 التطبٌقٌّة

MRMF 

ماجستٌر البحث فً الرٌاضٌات األساسٌّة 

Mastère de Recherche en Mathématiques Fondamentales 

 

اإلجازةفً الرٌاضٌات *
األساسٌة 

اإلجازة فً الرٌاضٌات *
 التطبٌقٌّة

MRMA 

ماجستٌر البحث فً الرٌاضٌات وتطبٌقاتها 

Mastère de Recherche en Mathématiques et Applications 

اإلجازة *
اإلعالمٌة علومفً
 هندسة نظماإلجازة فً *

 اإلعالمٌة

MRSI 

ماجستٌر البحث فً علوم اإلعالمٌة 

Mastère de Recherche en Sciences Informatiques 

اإلجازة فً علوم *
األرض  

االجازة فً علوم الحٌاة *
واألرض 

اإلجازة فً علوم الحٌاة *
 والمحٌط

MRST 

 (المحٌط والتهٌئة/ األحواض والموارد)ماجستٌر البحث فً علوم األرض 

Mastère de Recherche en Sciences de la 
Terre (Spécialités: Bassins et Ressources/ Environnement 
et Aménagement)  

 

فً علوم الحٌاة االجازة *
 واألرض

اإلجازة فً علوم *
 األرض

MRREDD 

ماجستٌر البحث فً الموارد المائٌة والتنمٌة المستدامة 

Mastère de Recherche en Ressources en Eau et 
Développement Durable 

 ماجستير مهني- 2

 االختصاص رمز اإلجازات المطلوبة

 
فً الكٌمٌاء اإلجازة *
ي الفٌزٌاء فاإلجازة*

 والكٌمٌاء

MPC 

 ماجستٌر مهنً فً الكٌمٌاء 

تهٌئة األغلفة / مواد التجمٌل  والروائح والعطور/ المواد البولٌمٌرٌة: إختصاص )
 (جودة الملونات و الزٌوت والطالء/ وتكٌٌفها

Mastère Professionnel en Chimie  

(Spécialités : Matériaux Polymères/ Cosmétique, Arome et 
Parfums/ Aménagement, Emballage et Conditionnement/ 
Qualité Huiles, Colorants et Peintures)  

اإلعالمٌة اإلجازة فٌعلوم *
 اإلجازة فٌهندسة نظم*

 اإلعالمٌة
MPSRCC 

ماجستٌر مهنً فً أنظمة الشبكات والحوسبة السحابٌّة 

Mastère Professionnel en Systèmes Réseaux et Cloud 
Computing 

 فً الفٌزٌاءاإلجازة *
االجازة فً فٌزٌاء * 

 المواد
 الفٌزٌاء اإلجازةفً*

MPP 

 ماجستٌر مهنً فً الفٌزٌاء 

( المتقدمة المراقبة غٌر المدمرة / المواد: إختصاص)



  Mastère Professionnel en Physique والكٌمٌاء
 

(Spécialités : Matériaux / Contrôle Non Destructif Avancé) 

 
اإلجازة *

فٌااللكترونٌكوالكهروتقنٌة 
وااللٌة 

االجازة فً الفٌزٌاء *
 والطاقة

MPMI 

ماجستٌر مهنً فً علم القٌاس واالدواتٌة 

Mastère Professionnel en Métrologie et Instrumentation  

إلجازة فً الفٌزٌاء ا* 
اإلجازة فً الفٌزٌاء * 

والكٌمٌاء 
اإلجازة فً * 

 والطاقةالفٌزٌاء
اإلجازة * 
االلكترونٌكوالكهروتقنٌة فً

 وااللٌة

MPEA 

ماجستٌر مهنً فً الطاقٌّة المتقّدمة  

Mastère Professionnel en Énergétique Avancée 

فً علوم اإلجازة *
 االرض

الحٌاة  علوم اإلجازة فً*
 األرض و

MPGA 

ماجستٌر مهنً فً الجٌولوجٌا التطبٌقٌّة 

Mastère Professionnel en Géologie Appliquée 

 
 اإلجازةفً علوم األرض

MPGP 

إنتاج -استكشاف:البترولٌةماجستٌر مهنً فً الهندسة 

Mastère Professionnel en Génie Pétrolier: Exploration-
Production  

فً علوم اإلجازة * 
األحٌاء 

فً علوم الحٌاة اإلجازة *
والمحٌط 

االجازة فً علوم الحٌاة * 
 واالرض

 لبٌوتكنلوجٌااإلجازةفٌا*

MPIAA 

 ماجستٌر مهنً فً الصناعات الغذائٌة والتغذٌة 
 

Mastère Professionnel en Industries Alimentaires et 
Alimentation 

اإلجازة فً الرٌاضٌات *
التطبٌقٌّة 

اإلجازة فً االكتوارٌّة *
والتأمٌن 

 اإلجازة فً اإلعالمٌّة*

MPMAA 

ماجستٌر مهنً فً الرٌاضٌات االكتوارٌة والتأمٌن 

Mastère Professionnel en Mathématiques Actuarielles et 
Assurance 

شهادة مهندس *
شهادة ماجستٌر  *
شهادة نجاح سنة أولى *

-ماجستٌر
إعالمٌة، : إختصاص

 شبكات، سالمة إعالمٌة

MPCS2I 

 فً هندسة النظم اإلعالمٌة M2ماجستٌر مهنً بناء مشترك 
 والصناعة الذكٌة ياألمنالسٌبران: ..اختصاص 

 Mastère Professionnel Co-Construit en Ingénierie des 
Systèmes Informatiques : 
Spécialité : Cyber Sécurité et Industries Intelligentes 

 
 
 
 
 



 شروط الترشح- 3

أو ما ٌعادلها فً االختصاصات " مدأ"ٌمكن أن ٌترشح لهذه المناظرة الطلبة المتحصلون على الشهادة الوطنٌة لإلجازة فً نظام 
.  حسب البٌانات المضمنة بهذا البالغشعبة،المطلوبة لكل 

Les étudiants étrangers ne sont pas concernés par cet appel.Les dossiers de 
candidature des étudiants étrangers doivent être soumis à travers la mission 
diplomatique de leur pays avant le 31 Aout 2022. 

 طريقة المشاركة- 4

  وذلك  http://www.fss.rnu.tn/fra/mastere تتم المشاركة حصرٌا بالتسجٌل عن بعد عبر الموقع التالً  **
 .الغاٌةبدخول  2022 جويلية 30  غاية إلي2022 جوان 13       بداٌة من 

 . ٌقوم بترتٌبها تفاضلٌا على أقصى تقدٌرللمترشح الحق فً ثالث اختٌارات    **  

 ملفات ورقٌة  معنٌٌن بإرسال جمٌع المشاركٌن من طلبة الكلٌة وخارجها غٌر **

 :  منذ بداٌة التسجٌل مثلما هو مذكور فً موقع الوابالوثائق المطلوبة تكون إلكترونيةحٌث أن كّل 

 http://www.fss.rnu.tn/fra/mastere 

(Copie CIN, CV, Copie conforme du certificat national de licence (PDF), Copie conforme du 
certificat du Baccalauréat (PDF), Copie conforme du relevé de notes du Baccalauréat 
(PDF), Copies conformes des relevés de notes (1ère, 2éme ,3ème année licence  (PDF), et 
autres relevés) , Lettre d’appui pour sa candidature(PDF), Lettre de motivation (PDF). 

 مقاييس القبول- 5

 :التالٌةتتم دراسة الملفات من قبل لجان الماجستٌر التً تحدد مقاٌٌس القبول مع مراعاة المعاٌٌر 

 . سنوات الرسوب المسموح بهاوعددالنتائج واألعداد والمالحظات  - 

 .واالختصاصمدى مالئمة الشهادة  - 

 .طاقة االستٌعاب بكل شهادة ماجستٌر والحصص المخصصة لمختلف أصناف المترشحٌن - 

 .معاٌٌر خاصة بشهادة الماجستٌر المعنٌة - 

التصريح بنتائج القبول - 6

 http://www.fss.rnu.tnبموقع الواب   2022 أوت 25نتائج القبول ابتداء من يوم  ٌمكن اإلطالع على .1

 وٌتم محو اسم المترشح آلٌا من http://www.inscription.tnكل الطلبة المقبولٌن بموقع التسجٌل عن بعد أسماء  ٌتّم إدراج .2
 . أٌام من تارٌخ اإلدراج بموقع التسجٌل عن بعد05قائمة الطلبة المقبولٌن فً صورة عدم دفع معالٌم التسجٌل فً أجل 

  :مالحظة هامة

 . الترشح مطلب عنه إلغاءاإلرشادات ينجر كل خطأ أو نقصان في **

 http://www.fss.rnu.tn/fra/mastereتتم المشاركة حصريا بالتسجيل عن بعد عبر موقع الكلية **
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